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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดับการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนรวมของโรงเรียนวัด

ไรขิง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเหน็ของครูท่ีมีตอการ

บริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนรวมของของโรงเรียนวัดไรขิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 จำแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา (3) เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการตามมาตรฐานการ

เรียนรวมของโรงเรียน วัดไรขิง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา ประชากรประกอบดวย ครูโรงเรียนวัดไรขิง ท่ีปฏิบัติงานปการศึกษา 2563 

จำนวน จำนวน 80 คน กลุมตัวอยาง ใชวิธีการสุ มอยางงาย จำนวน 66 คน เครื ่องมือที ่ใชในการวิจัยครั ้งนี ้เปน

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คา

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบคาที  

 ผลการวิจัยพบวา (1) การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนรวมของของโรงเรียนวัดไรขิง สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการบริหารจัดการเรียนรวม รองลงมาคือ ดานคุณภาพผูเรียน และคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุดคือดานการสราง

สังคมแหงการเรียนรู (2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนรวมของ

โรงเรียนวัดไรขิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามเพศและระดับการศึกษา

โดยรวมไมแตกตางกัน แตจำแนกตามอายุแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (3) แนวทางการบริหารจัดการ

ตามมาตรฐานการเรียนรวมของโรงเรียนวัดไรขิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ควร

พัฒนาดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู รองลงมาคือ ดานการจัดการเรียนการสอน และดานคุณภาพผูเรียนตามลำดับ 

คำสำคัญ: การบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนรวม 

 

Abstract 

The objectives of this research were: (1) To study the management based on the inclusive 

education standards of Watraikhing School in Nakhon Pathom Primary Education Service Area Office 2, 

(2) To study the level of the management based on the inclusive education standards of Watraikhing 

School in Nakhon Pathom Primary Education Service Area Office 2 according to teachers’ opinions 

classified by gender, age and degree, and (3) To develop the guidelines for the management based on 
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the inclusive education standards of Watraikhing School in Nakhon Pathom Primary Education Service 

Area Office 2 

 Research methodology was Descriptive research. The population, total 80 people, included 

teachers of Watraikhing School who work in the academic year 2020. Sample, total 66 people. The 

instrument was a questionnaire which 5 rating scales. The statistics used for data analysis were 

Frequency, Percentile, Mean, Standard Deviation and t-Test (Independent) 

 Major Findings: (1) The management based on the inclusive education standards of Watraikhing 

School in Nakhon Pathom Primary Education Service Area Office 2, the overall in the average was at a 

high level. (2) Comparison results of teachers’ opinion for The management based on the inclusive 

education standards of Watraikhing School in Nakhon Pathom Primary Education Service Area Office 2 

classified by gender and degree, the overall was not difference, but age was difference in statistically 

significant at the .05 level according to the hypothesis, and (3) the guidelines for the management based 

on the inclusive education standards of Watraikhing School in Nakhon Pathom Primary Education Service 

Area Office 2 should develop the building learning society, followed by the teaching and learning 

management and the quality of student. 

Keywords: the management based on the inclusive education 

 

บทนำ 

 คนพิการจัดวาเปนคนดอยโอกาสทางสังคมเนื่องจากสภาพความพิการทำใหขาดโอกาสทางการศึกษาและขาด

ทางเลือกในการประกอบอาชีพ กระบวนการสำคัญที่จะสรางโอกาสและความเทาเทียมใหคนพิการคือการศึกษา แต

เน่ืองจากคนพิการมีขอจำกัดบางประการ การบริหารสถานศึกษาท่ีมีคนพิการเรียนรวมจำเปนตองใชการบริหารจัดการท่ี

แตกตางจากการบริหารทั่วไป เพื่อใหคนพิการที่สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรูและทักษะความสามารถที่ไดรับ จาก

ระบบการศึกษาไปใชในการประกอบอาชีพ ดังนั้นการบริหารสถานศึกษาที่มีคนพิการเรียนรวมจึงเปนการบริหารที่ทา

ทายและนาศึกษาเปนอยางมาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีโรงเรียนทั้งสิ้น 120 

โรงเรียน แตยังขาดมาตรฐานการเรียนรวม เนื่องจากครูเฉพาะทางการศึกษาพิเศษมีไมเพียงพอ ผูปกครองขาดความ

เขาใจในการเรียนรวม จึงไมใหความรวมมือเทาท่ีควร ทำใหการบริหารจัดการเปนไปดวยความลำบาก 

 ดวยเหตุผลและความสำคัญดังกลาวผูวิจัยจึงไดทำการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวาใน

โรงเรียนวัด ไรขิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ยังไมมีการทำวิจัยเรื่องแนวทางการ

บริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนรวมมากอน ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนครูในโรงเรียนจึงสนใจทำวิจัยเรื่องน้ีเพ่ือท่ีจะไดนำ

ผลการวิจัยมาใชประโยชนในการจัดการศึกษาเรียนรวมเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนรวมของโรงเรียนวัดไรขิง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนรวมของโรงเรียนวัดไรขิง 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตาม เพศ อายุและระดับการศึกษา  



201 วารสารศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2564 

 3. เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนรวมของโรงเรียนวัดไรขิง สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานประชากรท่ีศึกษา ไดแก ครูโรงเรียนวัดไรขิง ท่ีปฏิบัติงานปการศึกษา 2563 จำนวน 80 คน 

2. ขอบเขตดานเน้ือหา ไดแก มาตรฐานการเรียนรวมเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2555 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แบงออกเปน 4 ดาน คือ 1) ดานคุณภาพผูเรียน 2) 

ดานการจัดการเรียนการสอน 3) ดานการบริหารจัดการเรียนรวม 3) ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเรื่องการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนรวมของโรงเรียนวัดไรขิงสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตของงานวิจัย ดังน้ี 

 

       ตัวแปรตน            ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย  

  1. การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ครู

โรงเรียนวัดไรขิง ที่ปฏิบัติงานปการศึกษา 2563 จำนวน 80 คน กำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ เครจซี่

และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 page 608) แลวใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple random sampling) ได

จำนวนท้ังสิ้น 66 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปน แบบสอบถามเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียน

รวม ของโรงเรียนวัดไรขิง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เปนแบบสอบถามชนิดมาตรา

สวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ ผูวิจัยไดศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือ

นำไปหาแนวทางการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนรวมของโรงเรียนวัดไรขิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก 1) ดานคุณภาพผูเรียน 2) ดานการจัดการเรียนการสอน 3) ดาน

การบริหารจัดการเรียนรวม 3) ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู นำขอมูลทั้งหมดมาสรางแบบสอบถามใหครอบคลุม

ความคิดเห็นของครูตอการบริหารจัดการตามมาตรฐาน

การเรียนรวมของโรงเรียนวัดไรขิง สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ประกอบดวย 

1) ดานคุณภาพผูเรียน  

2) ดานการจัดการเรียนการสอน  

3) ดานการบริหารจัดการเรียนรวม  

4) ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 

สถานภาพ ของผูตอบแบบสอบถาม 

1) เพศ  

(1) ชาย 

(2) หญิง 

2) อาย ุ

(1) 21 – 40 ป 

(2) 41 ปข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษา 

(1) ปริญญาตร ี

(2) สูงกวาปริญญาตรี  
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เรื่องที่ศึกษา และนำแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทานตรวจสอบความถูกตอง

เหมาะสมความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ผลการวิเคราะหหาคาอำนาจจำแนกรายขอ และหาคาความ

เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient alpha) ของ Cronbach ไดความ

เช่ือมั่นเทากับ 0.93 

2. การรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดทำหนังสือจากคณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อยืนยันและขอ

ความอนุเคราะหผูอำนวยการโรงเรียนวัดไรขิง เพื่อขออนุญาตสงแบบสอบถามไปยังครูที่เปนกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดแจก

แบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง จำนวนแบบสอบถามที ่สงไปจำนวน 66 ฉบับ เมื ่อไดรับ

แบบสอบถามกลับ นำมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม ท้ังหมด เลือกฉบับท่ีสมบูรณมาจัดระบบขอมูลลงรหัส

และทำการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป โดยการหาคาความถี ่ (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Stand deviation) และทำการทดสอบสมมติฐานการวิจัยดวย 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง สองกลุมที่มีอิสระตอกัน โดยใชการทดสอบคาทีแบบกลุมอิสระตอกัน t-Test 

(independent) 

 

ผลการวิจัย  

1. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของครูตอการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนรวมของโรงเรียนวัดไรขิง 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกรายดาน พบวา

คาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานการบริหารจัดการเรียนรวม ( X  = 4.48) ตรงกับระดับความคิดเห็นมาก รองลงมาคือ ดาน

คุณภาพผูเรียน ( X  = 4.08) ตรงกับระดับความคิดเห็นมาก และคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุดดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู ( X  = 

4.00) ตรงกับระดับความคิดเห็นมาก  

 

ตารางที่ 1 แสดงรอยละคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของครูตอการบริหารจัดการตาม

มาตรฐานการเรียนรวมของโรงเรียนวัดไรขิง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวม 

ขอท่ี การบริหารจัดการตาม 

มาตรฐานการเรียนรวม 

 4 X  S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

1 ดานคุณภาพผูเรียน 4.08 0.80 มาก 

2 ดานการจดัการเรียนการสอน 4.06 0.77 มาก 

3 ดานการบริหารจดัการเรียนรวม 4.48 0.62 มาก 

4 ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 4.00 0.90 มาก 

เฉลี่ย 4.15 0.64 มาก 

 2. ผลการวิเคราะห เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนรวมของ

โรงเรียน วัดไรขิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตาม เพศ โดยรวมไมแตกตาง

กัน เมื่อจำแนกรายดาน พบวา ดานคุณภาพผูเรียนและดานการจัดการเรียนการสอนแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 สำหรับดานการบริหารจัดการเรียนรวม และดานการสรางสังคมแหงการเรียนรูไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนรวมของโรงเรียนวัด

ไรขิง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามเพศ 

ขอท่ี 
การบริหารจัดการ 

ตามมาตรฐานการเรียนรวม 

เพศชาย เพศหญิง 
t 

1 X  S.D. 1 X  S.D. 

1 ดานคุณภาพผูเรียน 3.79 0.33 4.14 0.86 -2.344* 

2 ดานการจดัการเรียนการสอน 4.45 0.48 3.98 0.80 2.667* 

3 ดานการบริหารจดัการเรียนรวม 4.75 0.46 4.42 0.63 2.040 

4 ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 4.44 0.76 3.90 0.91 1.909 

เฉลี่ย 4.36 0.41 4.11 0.68 1.613 

 3. ผลการวิเคราะห เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนรวมของ

โรงเรียน วัดไรขิง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตาม อายุ โดยรวมและทุกดาน

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ตารางท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนรวมของโรงเรียนวัด

ไรขิง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามอายุ 

ขอท่ี 
การบริหารจัดการ 

ตามมาตรฐานการเรียนรวม 

อายุ 21 – 40 ป อายุ 41 ปขึ้นไป  

t 1 X  S.D. 1 X  S.D. 

1 ดานคุณภาพผูเรียน 4.51 0.60 3.46 0.64 6.784* 

2 ดานการจดัการเรียนการสอน 4.57 0.39 3.33 0.58 10.253* 

3 ดานการบริหารจดัการเรียนรวม 4.72 0.39 4.13 0.72 3.822* 

4 ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 4.47 0.74 3.30 0.64 6.615* 

เฉลี่ย 4.57 0.40 3.56 0.42 9.709* 

4. ผลการวิเคราะห เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนรวมของ

โรงเรียน วัดไรขิง สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตาม ระดับการศึกษา โดยรวม

ไมแตกตางกัน เมื่อจำแนกรายดาน พบวา ทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ตารางท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนรวมของโรงเรียนวัด

ไรขิง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

ขอท่ี 
การบริหารจัดการ 

ตามมาตรฐานการเรียนรวม 

ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี  

t 1 X  S.D. 1 X  S.D. 

1 ดานคุณภาพผูเรียน 3.97 0.81 4.48 0.62 -2.510* 

2 ดานการจดัการเรียนการสอน 3.99 0.84 4.35 0.38 -2.289* 

3 ดานการบริหารจดัการเรียนรวม 4.40 0.67 4.76 0.19 -3.311* 

4 ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 4.17 0.84 3.33 0.83 3.319* 

เฉลี่ย 4.13 0.70 4.23 0.36 -.666 
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 5. ผลการวิเคราะหแนวทางการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนรวมของโรงเรียนวัดไรขิง สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) 

 

ตารางที่ 5 แสดงแนวทางการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนรวมของโรงเรียนวัดไรขิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ขอท่ี การบริหารจัดการ 

ตามมาตรฐานการเรียนรวม 

แนวทางการพัฒนา 

1. ดานคุณภาพผูเรียน เด็กควรไดรับการพัฒนาตามศักยภาพ มีความรู ความสามารถและ

ทักษะ ตามจุดประสงคที ่กำหนดไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ

บุคคล การประเมินผลระยะสั้นระยะยาวตามแผนปฏิบัติ การวัดและ

ประเมินผลเปนภาคเร ียน และครูควรคัดกรองและวินิจฉัยความ

บกพรองของเด็กกอนการทำแผน IEP เพ่ือใหตรงกับความบกพรองของ

เด็กโดยแทจริง 
 

2. ดานการจดัการเรียนการสอน เพื่อใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ครูควรมีความ

รักความเมตตาเขาใจความแตกตางของเด็ก มีเจตคติที่ดีตอการจัดการ

เรียนรวมและปฏิบัติตอผูเรียนอยางเหมาะสม มีการฝกอบรมเพ่ือพัฒนา

ใหมีทักษะในการจัดการเรียนรวมอยูเสมอท้ังในหนวยตนสังกัดและนอก

หนวยครูมีการจัดทำแผน IEP เปนไปตามที่กระทรวงกำหนดแตยังขาด

วิทยากรจากสถาบันตาง ๆ มาใหความรู เร ื ่องของการทำสื ่อและ

นวัตกรรมใหม ๆ และครูควรทำวิจัยปละ 1 เรื่องเพื่อพัฒนาเด็กเฉพาะ

บุคคล 
 

3. ดานการบริหารจัดการ 

เรียนรวม 

ผูบริหารมีเจตคติที่ดีและมีวิสัยทัศนในการบริหารจัดการเรียนรวม ให

ความเสมอภาคและเปดโอกาสใหเด็กเขามาเรียนในระบบจัดการเรียน

รวมทำใหเด็กไดมีโอกาสพัฒนาเทาเทียมกับเด็กปกติ มีการบริหาร

วางแผนและกำหนดเปาหมายไวในแผนปฏิบัติการโรงเรียน แตการ

สรางขวัญและกำลังใจใหครูท่ีจัดการเรียนรวมและการเลือกครูท่ีมีความ

เขาใจและมีความรูเรื่องการเรียนรวมยังมีนอย ควรพาครูไปศึกษาดูงาน

เก่ียวกับการเรียนรวมและจัดอบรมใหครูอยางสม่ำเสมอ 
 

4. ดานการสรางสังคมแหง 

การเรียนรู 

ผูบริหารสงเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการเรียน

รวมระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษาพัฒนาแหลงเรียนรูภายในและ

ภายนอก จัดใหเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปใชการประเมินผลในภาพรวม

และรายงานในSSR การติดตามประเมินผลดูจากรายงานโครงการท่ีวาง

ไวในแผนปฏิบัติงาน แตควรมีการสงเสริมใหครูไปสัมมนา ไปเปน

วิทยากรแลว นำประสบการณจริงมาถายทอดเพ่ือใหเกิดการพัฒนา 
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อภิปรายผล  

จากการวิจัยเรื่องแนวทางการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนรวมของโรงเรียนวัดไรขิงสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผูวิจัยสามารถสรปุประเด็นท่ีสำคัญนำมาอภิปรายผล ดงัน้ี 

1) ผลท่ีไดจากการวิจัย ดานคุณภาพผูเรียน พบวา โดยรวมอยูในระดับมากทุกขอ เมื่อจำแนกรายขอโดยสามารถ

เรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การกำหนดจุดประสงคระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือพัฒนาผลจากการศึกษาดาน

คุณภาพผูเรียนพบวา มีการดำเนินงานในระดับต่ำที่สุดเมือ่เปรียบเทียบกับการดำเนินงานดานอื่น ซึ่งการดำเนินงานดาน

คุณภาพผูเรียนการกำหนดวัตถุประสงคระยะสั้นระยะยาวเพ่ือพัฒนานักเรียนถือวาเปนปจจัยสำคัญโดยท่ัวไปจะกำหนด 1 

ป เมื่อครบ 1 ป เด็กควรตองรูอะไรบางและเด็กตองสามารถแสดงพฤติกรรมอะไรไดบางเพราะความความพิการหรือความ

บกพรองของแตละบุคคลแตกตางกันจึงสอดคลองกับแนวคิด ประกฤติ พูลพัฒน (2546, หนา 17-18) การเรียนการสอน

ในชั้นเรียนยอมสนองความแตกตางแตละบคุคล ดังนั้นการจัดเด็กพิเศษเขาเรียนในชั้นเรียนรวมจึงควรไดรับการปรับการ

เรียนการสอนใหสอดคลองกับความรูความสามารถของผูเรียนทุกคนใหมีพัฒนาการทุกดานดวยวิธีการและกิจกรรมท่ี

เหมาะสมกับความสามารถของแตละบุคคล เพ่ือใหเกิดการพัฒนาศักยภาพท่ีจะดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ซึ่ง

สอดคลองกับ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 5 คนพิการมีสิทธิทางการศึกษา ขอ 3 

ไดรับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศกึษารวมทั้ง การจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การทดสอบทาง

การศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคลองกับความตองการจำเปนพิเศษของคนพิการแตละประเภทและบุคคล เพ่ือใหเด็กไดรับการ

พัฒนาอยางเต็มศักยภาพตามแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ตามความตองการและความสามารถของเด็ก ซึ่ง

สอดคลองกับ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 "แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล" 

หมายความวา แผนซึ่งกำหนด แนวทางการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการจำเปนพิเศษของคนพิการ ตลอดจน

กำหนด เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล ซึ่งสอดคลอง

กับแนวคิดของของ เบญจา ชลธารนนท (2546,หนา 7-47) ไดกลาววา โรงเรียนตองบริหารองคประกอบหลัก 4 ประการ

ตามโครงสรางซีท เพื่อใหการเรียนรวมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดานนักเรียน (S: Students) แผนการสอนเฉพาะ

บุคคล (Individual Implementation Plan: IIP) เปนแผนการสอน ที่จัดขึ้นเฉพาะเจาะจงสำหรับนักเรียนพิการหรือ

นักเรียนที่มีความบกพรองคนนั้นๆ ในวิชาหรือทักษะที่เปนจุดออน แผนการสอนเฉพาะบุคคลนี้จัดทำขึ้นเพื่อชวยให

นักเรียนบรรลุจุดประสงคและเปาหมายที่กำหนดไวใน IEP ซึ่งสอดคลองกับ สำนักสงเสริมและพิทักษคนพิการ (2546, 

หนา 45) ไดกลาววาการเรียนรวม หมายถึง การจัดการศึกษาใหแกเด็กท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติ 

โดยคำนึงถึงความสามารถของแตละบุคคล และเพื่อสงเสริมใหเด็กเหลานี ้มีโอกาสเรียนรู  และดำรงชีวิตในสังคม

เชนเดียวกับเด็กในชุมชนเดียวกันใหมากท่ีสุด สอดคลองกับแนวคิดของ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2546, หนา 40) ไดกลาววา 

การเรียนรวม คือ การจัดการศึกษาที่เปดโอกาสใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษหรือนักเรียนพิการเขาเรียนใน

กระบวนการเรียนการสอนตามปกติของนักเรียนท่ัวไป โดยใหทำกิจกรรมตามปกติในช้ันเรียน และ กำหนดวัตถุประสงคท่ี

จะพัฒนาเด็กในแผนแลวประเมินผลเปนภาคเรียน ซึ่งสอดคลองกับ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 

(2545, หนา 26-43) การวัดผลประเมินผลควรแยกเด็กที่มีความตองการพิเศษออกจากเด็กปกติ โดยไมนำคะแนนและ

จำนวนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษไปรวมกับเด็กปกติ การวัดผลตองสอดคลองกับการเรียนการสอนของเด็กพิเศษแตละคน 

โดยกำหนดรายละเอียดไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และอาจตองปรับปรุงวิธีการวัดผลประเมินผลปรับเกณฑ

การประเมินความกาวหนาใหสอดคลองกับความสามารถของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษแตละคน ครูวิเคราะหเด็กวา

บกพรองดานไหนแลวจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) ท่ีเปนเชนน้ีเพราะครูตองจัดทำแผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคล (IEP) ที ่ตองสอดคลองกับความตองการจำเปนพิเศษของนักเรียนพิการหรือที ่มีความบกพรอง ซึ ่งมี
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รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่นักเรียนพิการหรือที่มี

ความบกพรองตองการ  

2) ผลที่ไดจากการวิจัย ดานการจัดการเรียนการสอน พบวา โดยรวมอยูในระดับมากทุกขอ เมื่อจำแนกรายขอ

โดยสามารถเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ครูวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคลจัดทำแผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคล(Individualized Education Program: IEP) ตามความสามารถของและศักยภาพของเด็กพิเศษ ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิด ผดุง อารยะวิญู และวาสนา เลิศศิลป (2551, หนา 25-26) กลาววา ศักยภาพของบุคคล 

(Potential) มนุษยทุกคนไมวาจะเปนคนอยางไรก็ตามยอมมีศักยภาพทั้งนั้นเพียงแตมีศักยภาพไมเทากัน ดังนั้นการให

การศึกษาตองใหจนบรรลุศักยภาพของแตละคนไมใชใหการศึกษาในปริมาณที่เทากันคุณภาพเทากันซึ่งไมสอดคลองกับ

ศักยภาพของแตละคนซึ่งสอดคลองกับแนวคิด สำนักสงเสริมและพิทักษคนพิการ (2546, หนา 45) ไดกลาววาการเรียน

รวมคือ การจัดการศึกษาใหแกเด็กที่มีความตองการจำเปนพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติ โดยคำนึงถึงความสามารถของแต

ละบุคคล และเพื่อสงเสริมใหเด็กเหลานี้มีโอกาสเรียนรู และดำรงชีวิตในสังคมเชนเดี่ยวกับเด็กในชุมชนเดียวกันใหมาก

ที่สุด ครูมีความรัก เมตตา เขาใจความแตกตางของเด็ก ที่เปนเชนนี้เพราะวาครูตองมีเจตคติที่ดีตอการจัดการเรียนรวม

และปฏิบัติตอผูเรียนอยางเหมาะสมครูและเสมอภาคจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมตามศักยภาพของนักเรียนแตละ

บุคคลซึ่งสอดคลองกับ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2545, หนา 58-68) กลาววา ครูควรมีความ

เชื่อวานักเรียนที่มีความตองการพิเศษมีความสามารถเชนเดียวกับนักเรียนปกติและสามารถเรียนรูไดครูจะตองสอน

นักเรียนดวยความเต็มใจยอมรับและยินดีบรกิาร นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษเชนเดียวกับนักเรียนปกติซึ่งสอดคลองกับ

สมใจ พิมพภา (2553) ไดวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรวมของเด็กพิเศษในโรงเรียนบานทาบอ (บอ

ศรีรัตนอำนวย) พบวา สภาพและปญหาในการจัดการเรียนรวม ครูขาดความรูความเขาใจในการจัดการเรียนรวมของเด็ก

พิเศษในโรงเรียน จึงตองการที่จะเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถมีทักษะเพื่อจะนำความรู

ความสามารถและทักษะในการจัดการเรยีนรวมของเด็กพิเศษในโรงเรียนไปใชในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของ

เด็กพิเศษท่ีเรียนรวมกับเด็กปกติในโรงเรียนจัดรวม ท้ังครูมีการทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางนอยปละ 1 เรื่องซึ่ง

สอดคลองกับ สมใจ พิมพภา (2553) ไดวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรวมของเด็กพิเศษในโรงเรยีน

บานทาบอ พบวาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรวมของเด็กพิเศษ โดยการวิเคราะหเอกสารท่ีเก่ียวกับการดำเนินงาน การ

สัมภาษณผูบริหารโรงเรียน ครู จัดอบรมเชิงปฏิบัติการศักยภาพของครูในการจัดการเรียนรวมของเด็กพิเศษในโรงเรียน

ศึกษาดูงานโรงเรียนตัวอยางในการจัดการเรียนรวมของเด็กพิเศษในโรงเรียนและการประชุมคณะครูทั้งโรงเรียนเพ่ือ

วางแผนพัฒนาศักยภาพครูและสอดคลองกับงานวิจัยกระทรวงศึกษาธิการ (2543 ง,หนา 90 – 97) ไดวิจัยประเมนิผลการ

จัดการศึกษาเพื่อคนพิการพบวา หนวยงานตางๆ ไดปรับหลักสูตรพัฒนาและฝกอบรมครูและนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อเอ้ือ

ใหกับคนพิการสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดใหมีคุณภาพและอยูกับสังคมอยางมีความสุขตอไป 

3) ผลท่ีไดจากการวิจัย ดานการบริหารจัดการเรียนรวม พบวา โดยรวมอยูในระดับในระดับมาก เมื่อจำแนกราย

ขอโดยสามารถเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การสงตอภายในสถานศึกษาจะจัดทำแฟมขอมูลเด็กที่ครูตอง

ชวยเหลือไปยังชั้นตอไป การสงตอนอกสถานศึกษาจะสงแฟมประวัติเด็ก ความบกพรองใหสถานศึกษาที่นักเรียนไปเรียน

ตอ ใหความเสมอภาคและเปดโอกาสใหเด็กเขามาเรียนในระบบ ผูบริหารการจัดการเรียนรวมทำใหเด็กไดมีโอกาสพัฒนา 

ผูบริหารใหความเสมอภาคและเปดโอกาสใหเดก็เขามาเรียนในระบบ การจัดการเรียนรวมเปนการจัดการศกึษาท่ีมีรูปแบบ

แตกตางไปจากการจัดการศึกษาทั่วไปเพราะการเรียนรวมเปนการจัดการศึกษาเพื่อเด็กทุกคน ดังนั้นการเรียนรวมจะ

ประสบผลสำเร็จไดจึงจำเปนตองดำเนินการอยางเปนระบบสอดคลองกับแนวคิด กุลยา ตันติผลาชีวะ (2546,หนา 40) ได

กลาววาการเรียนรวม คือ การจัดการศึกษาที่เปดโอกาสใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษหรือนักเรียนพิการเขาเรียนใน

กระบวนการเรียนการสอนตามปกติของนักเรยีนท่ัวไปโดยใหทำกิจกรรมตามปกตใินช้ันเรียนสอดคลองกับแนวคิดของ กรร
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วิภาร หงสงาม (2553, หนา 9) การจัดใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษและเด็กพิการเขาไปในระบบการศึกษาทั่วไปมี

การรวมกิจกรรมและใชชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ่งในแตละวันระหวางเด็กที่มีความตองการพิเศษและเด็กพิการทั่วไป ซึ่ง

สอดคลองกับ สำนักสงเสริมและพิทักษคนพิการ (2546, หนา45) ไดกลาววา การจัดการศึกษาใหแกเด็กท่ีมีความตองการ

จำเปนพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกต ิโดยคำนึงถึงความสามารถของแตละบุคคลและเพ่ือสงเสริมใหเด็กเหลาน้ีมีโอกาสเรียนรู

และดำรงชีวิตในสังคมเชนเดียวกับเด็กในชุมชนเดียวกันใหมากที่สุด รองลงมาคือ ผูบริหารการจัดการเรียนรวมทำใหเด็ก

ไดมีโอกาสพัฒนา สอดคลองกับแนวคิดของ สมศักดิ์ คงเที่ยง (2542, หนา 1) กลาววา การบริหารการศึกษา หมายถึง 

กิจกรรมตางๆ ท่ีบุคคลหลายคนรวมมือกันดำเนินการเพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ดาน นับตั้งแตบุคลิกภาพความรู

ความสามารถพฤติกรรมและคุณธรรม เพื่อใหมีคานิยมที่ตรงกับความตองการของสังคมโดยกระบวนการตาง ๆ ที่อาศัย

การควบคุมสิ่งแวดลอมใหมีผลตอบุคคลและอาศัยทรัพยากรตลอดจนเทคนิคตางๆ อยางเหมาะสมเพื่อใหบุคคลพัฒนาไป

ตรงตามเปาหมายของสังคมที่ตนดำเนินชีวิตอยู ซึ่งสอดคลองกับ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 

(2545, หนา 58-68) ผูบริหารจะตองมีเจตคติท่ีดีตอการจัดการเรียนรวมและใหการสนับสนุนการดำเนินงานท่ีใหมและทา

ทายและมีความยืดหยุนในการปฏิบัติงานใหการสนับสนุนสงเสริมทั้งในดานงบประมาณการบริการจัดการและการจัด

กระบวนการเรียนการสอนตลอดจนกระตุนใหการเรียนรวมเกิดขึ้นดวยการทำงานรวมกับผูปกครองและครูนอกจากน้ี

ผูบริหารควรมีความเชื่อเสมอวาการเรียนรวมเปนสิทธิและโอกาสของทุกคนจึงควรสนับสนุนใหมีการเรียนรวมเกิดขึ้นซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของ กิตติมา ปรีดีดิลก (2532, หนา 40-41) ไดแบงงานของผูบริหารโรงเรียนไวหกงาน คือ งาน

วิชาการ งานธุรการ การเงิน งานบุคคล งานอาคารสถานที่ งานกิจการนักเรียนและงานสัมพันธชุมชน ผูบริหารมีความรู

ความเขาใจมีวิสัยทัศนในการบริหารจัดการเรียนรวม สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ เลือกครูที่มีความเขาใจเรื่องการ

จัดการเรียนรวม ครูตองมองเห็นความสามารถของนักเรียนเพื่อใหกำลังใจและใหคนอื่นเห็นวาเด็กกลุมนี้ไมไดเปนปญหา

และสามารถที่จะพัฒนาและสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียนได การรับเด็กเขามาเรียนในระบบทางโรงเรียนจะเปดรับสมัคร

นักเรียน โดยรับสมัครหมดไมไดแยกรวมท้ังหมด เพราะผูปกครองจะไมรูวาเด็กตนเองจะเปนคนพิการ (เด็กพิเศษ) แตทาง

โรงเรียนจะมาทำการคัดกรองเด็กเองภายหลังซึ่งการคัดกรองมีหลายข้ันตอนโดยเฉพาะการท่ีจะใหผูปกครองยอมรับเรื่อง

บุตรหลานตนเองเปนคนพิการ (เด็กพิเศษ) นั้นเปนเรื่องที่ยากมากตองใชเทคนิควิธีการพูดคุยกับผูปกครองเพื่อทำความ

เขาใจ จึงจำเปนอยางยิ่งท่ีตองเลือกครูท่ีมีความรูความเขาใจในเรื่องการจัดการเรียนรวมเปนสำคัญ 

4) ผลที่ไดจากการวิจัย ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู พบวา โดยรวมอยูในระดับมากทุกขอ เมื่อพิจารณา

รายขอโดยสามารถเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การติดตามประเมินผลดูจากรายงานโครงการที่วางไวใน

แผนปฏิบัติงานซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สมบัติ สุวรรณพิทักษ (2537, หนา 25) กลาววา การติดตามงาน คือ 

กระบวนการเก็บขอมูลการปฏิบัติงานตามแผนหรือโครงการที่กำหนดไวแลวใชขอมูลเหลานั้นในการแกไขปรับปรุงวิธกีาร

ปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนเพื ่อใหการดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสอดคลองกับแนวคิด อุบล บรรหาศุภวาท 

(2527,หนา 454) ที่กลาววา การติดตามงาน เปนการตรวจตราวิธีปฏิบัติงานที่ไดปฏิบัติไปแลววาไดผลหรือไมและมี

อุปสรรคปญหาประการใดบางเพื่อที่จะไดแกไขปรับปรุงโครงการนั้นๆ ใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กำหนดไว 

รองลงมาคือรองลงมา คือ การประเมินผลในภาพรวมและรายงานใน SSR ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ผดุง อารยะวญิู 

และวาสนา เลิศศิลป (2551,หนา 4) กลาววา การเรียนรวมตรงกับภาษาอังกฤษวา Mainstreaming หมายถึง การสงเด็ก

ที่มีความตองการพิเศษเขาไปเรียนในชั้นปกติและมีความคาดหมายวาเด็กที่สงเขาไปเรียนจะตองบรรลุเปาหมายทาง

การศึกษาเชนเดียวกันกับเด็กปกติ นั่นคือเด็กจะตองเรียนรูไดในหลักสูตรเดียวกันกับเด็กปกติ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนอยูในมาตรฐานเดียวกันกับเด็กอ่ืนๆ และรองลงมา คือ ดานแหลงเรียนรูภายในและภายนอกจัดใหเหมือนกับเดก็ปกติ

ท่ัวไป  
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ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะของการนำผลวิจัยไปใช 

จากผลการวิจัย ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะวาการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนรวมของโรงเรียน วัดไรขิง 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีดังน้ี 

1) โรงเรียนวัดไรขิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 นำผลการวิจัยครั้งนี้ไปเปน 

แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนรวม โดยนำผลการวิจัยมาเปนขอมูลจัดการอบรม เพ่ือเปน

การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรวมมากข้ึน 

2) โรงเรียนวัดไรขิง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 นำผลการวิจัยครั้งน้ีไปจัดการ

อบรมใหความรูกับครูผูสอนที่ทำหนาที่สอนเด็กที่มีความตองการพิเศษและผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาพิเศษ 

และในดานการการจัดการเรียนการสอนควรมีวิทยากรจากสถาบันตาง ๆ มาใหความรูเรื่องการจัดทำสื่อ นวัตกรรม และมี

การเผยแพรสื่อนวัตกรรมงานวิจัยของครูท้ังระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับประเทศมากข้ึน 

3) โรงเรียนวัดไรขิง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 นำผลการผลการวิจัยครั้งน้ีไป

บริหารจัดการใหหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาพิเศษในสังกัด จัดอบรมใหความรูกับผูปกครองเด็กท่ีมี

ความตองการพิเศษในเรื่องของความพิการของเด็ก บางครอบครัวผูปกครองยังไมเขาใจคำวาเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

และจัดกิจกรรมสรางเจตคติใหกับโรงเรียน ครอบครัว ผูนำชุมชนมากยิ่งข้ึน 

 2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

1) ควรมีการศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนท่ีมีการจัดการเรียนรวม  

2) ควรมีการศกึษาแนวทางการพัฒนาครูที่ทำหนาที่สอนเด็กที่มีความตองการพิเศษใหมีทักษะและศักยภาพ

ตามมาตรฐานการจัดการเรียนรวม 

3) ควรมีการศึกษาการประกันคุณภาพการใชมาตรฐานการเรียนรวม ในโรงเรียนท่ีมีการจัดการเรียนรวม 
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